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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kualitas Produk 

1. Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan penggerak kepuasan pelanggan yang 

pertama dan kualitas produk ini adalah dimensi yang global.
1
 Kualitas 

produk merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan 

pemilihan suatu produk oleh konsumen. Produk yang ditawarkan 

haruslah suatu produk yang benar-benar teruji dengan baik mengenai 

kualitasnya. Karena bagi konsumen yang diutamakan adalah kualitas 

dari produk itu sendiri. Konsumen akan lebih menyukai dan memilih 

produk yang mempunyai kualitas lebih baik bila dibandingkan dengan 

produk lain sejenis yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. 

2. Indikator Kualitas Produk 

 Menurut Mullins, Orville. Larreche, dan Boyd apabila perusahaan 

ingin mempertahankan keunggulan kompetetifnya dalam pasar, 

perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa aja yang digunakan oleh 

                                                           
 

1
 Darmadi Durianto, Brand Equity Ten Strategi Memimpin Pasar, (Jakarta :PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2004), h.  38. 
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konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut 

dengan produk pesaing, indikator dari kualitas produk terdiri dari:
2
 

a. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuah produk. Kinerja merupakan karakteristik atau 

fungsi utama suatu produk. Ini merupakan manfaat atau khasiat 

utama produk yang kita beli. Biasanya ini menjadi pertimbangan 

pertama kita membeli produk. 

b. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur 

produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus 

diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap 

produk maka semakin besar pula daya tahan produk. 

c. Comformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), 

yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk. 

d. Features (fitur) adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. Dimensi fitur merupakan karakteristik 

atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu 

produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi konsumen. Kalau 

manfaat utama sudah standar, fitur seringkali ditambahkan. Idenya, 

                                                           
 

2
 “Pengertian Produk”, dalam http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produk-

definisiklasifikasi-dimensi_30.html ( 26 Mei 2019). 
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fitur bisa meningkatkan kualitas produk kalau pesaing tidak 

memiliki. 

e. Reliability (reliabilitas) adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu 

tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka 

produk tersebut dapat diandalkan. 

f. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk. 

g. Perceived quaility (kesan kualitas), sering dibilang merupakan 

hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak 

langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak 

mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang 

bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen terhadap produk didapat 

dari harga, merk, periklanan, reputasi, dan negara asal. 

 

B. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi 

 Strategi berasal dari bahasa Yunani: Strategia (stratos: militer, 

agia: memimpin), suatu siasat dalam menjalankan suatu maksud / 

tujuan tertentu atas suatu prosedur yang mempunyai alternatif pada 

berbagai langkah.
3
 

                                                           
 

3
 Hartini, Kamus Sosial dan Kependudukan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 406. 
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 Menurut kamus umum bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu 

siasat perang atau akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud. 

Namun dalam perkembangannya kata ini sering dipakai dalam 

pengertian yang lebih luas sebagai cara yang ditempuh seseorang atau 

organisasi untuk mencapai tujuan yang dicita - citakan.
4
 

 Apabila kita definisikan ke dalam kompetisi bisnis di era 1990-an 

kita bisa mengatakan bahwa strategi adalah menetapkan arah kepada 

“Manajemen” dalam arti orang tentang sumber daya di dalam bisnis 

dan tentang bagaimana mengidentifikasikan kondisi yang memberikan 

keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan di 

dalam pasar. Dengan kata lain, definisi strategi mengandung dua 

komponen yaitu: Future Intentions atau tujuan jangka panjang dan 

Competitive Advantage atau keunggulan bersaing.
5
 

 Menurut Hunger dan Wheelen yang menyatakan bahwa, Strategi 

merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana 

perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan 

keterbatasan bersaing.
6
 

 Menurut Pearce dan Robinson berpendapat bahwa, Strategi 

diartikan oleh para manajer sebagai rencana mereka yang berskala 

besar dan berorientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan 

                                                           
 

4
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2002), h. 57. 

 
5
 Crown Dirgantoro, Manajemen Strategik, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 5. 

 
6
 David Hunger dan Thomas Wheelen, Manajemen Strategis,(Yogyakarta: ANDI, 2003), 

h. 16. 
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lingkungan guna mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai 

perusahaan.
7
 

 Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang menjadi 

dasar dari suatu organisasi, dan pemilihan alternatif tindakan dan 

alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
8
 

 Gambaran singkat dari arti kata strategi adalah cara bagaimana kita 

menyikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi 

untuk mampu keluar dari keadaan tersebut, solusi ataupun cara yang 

diambil berdasarkan kondisi kebutuhan dan mampu memberikan jalan 

terbaik dari keadaan yang terjadi.
9
 

2. Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran adalah suatu proses perpindahan barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen atau semua kegiatan yang berhubungan dengan 

arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

 Menurut Philip Kotler pemasaran merupakan proses sosial di mana 

individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran yang bebas 

atas produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.
10

 

 Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran 

dan hubungan, dengan tujuan menciptakan nilai, memuaskan 

                                                           
 

7
 Pearce dan Robinson, Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan 

Pengendalian, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), h. 20. 

 
8
 Mamduh M Hanafi, Manajemen, (Yogyakarta: Unit Penerbit, 2003), h. 136. 

 
9
 Siti Khotijah, Smart Strategi of Marketing Persaingan Pasar Global, (Bandung: 

Alfabeta, 2004), h. 7. 

 
10

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milenium 1, (Jakarta: Indeks Kelompok 

Gramedia, 2004), h. 9 
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kebutuhan dan keinginan. Jadi kita kembali pada definisi mengenai 

pemasaran sebagai sebuah proses, yang dengannya seseorang atau 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, 

dengan menciptakan dan saling menukarkan produk dan nilai dengan 

orang lain.
11

 

 Strategi pemasaran (marketing strategi) adalah menentukan pasar 

target dan bauran pemasaran yang terkait, gambaran besar tentang hal 

yang dilakukan oleh perusahaan di suatu pasar. Muhammad Syakir 

Sula mendefinisikan strategi pemasaran syariah,
12

 sebagai sebuah 

disiplin bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, yang 

dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip 

mu‟amalah dalam Islam. 

 Definisi pemasaran dalam dimensi Syariah adalah sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang 

dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip 

Mu‟amalah bisnis dalam Islam. Salah satu prinsip yang dimaksud 

disini adalah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang 

haram. Yusuf Qordhowi mengemukakan dalam Islam dikenal bahwa 

mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan 

dan bahaya, sedang seluruh bentuk bahaya adalah hukumnya haram. 

                                                           
 

11
 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 

2001), h. 16. 

 
12

 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: 

Mizan, 2006), h. 139. 
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Jika yang bermanfaat hukumnya halal, kalau suatu persoalan 

bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka hal tersebut 

hukumnya haram. Sebaliknya kalau manfaatnya lebih besar, maka 

hukumnya menjadi halal.
13

 

 Strategi pemasaran merupakan proses empat tahap, yang terdiri 

dari analisis situasi strategis, perencanaan strategi pemasaran, 

pengembangan program pemasaran serta implementasi dan 

pengelolaan strategi pemasaran. 

 Analisis situasi strategi meliputi memenangkan pasar melalui 

perencanaan strategis berorientasi pasar, mengumpulkan informasi dan 

mengukur permintaan pasar, mencari peluang di lingkungan 

pemasaran, menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembeli, 

menganalisis pasar bisnis, dan perilaku pembeli. 

 Perencanaan strategi pemasaran mencakup menentukan posisi dan 

mendiferensiasikan, strategi hubungan pemasaran dan perencanaan 

produk baru. Pengembangan program mencakup menetapkan strategi 

produk, strategi harga, distribusi, dan promosi. Implementasi dan 

pengelolaan strategi mencakup merancang organisasi pemasaran yang 

efektif dan mengendalikan strategi.
14

 

 

 

                                                           
 

13
 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 2002), h. 24. 

 
14

 M. Suyanto, Analisis Dan Desain Aplikasi Multimedia Untuk Pemasaran, (Yogyakarta: 

Andi, 2004), h. 33. 



22 
 

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian Usaha Mikro 

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan 

UMKM yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

adalah sebagai berikut: 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.15 

Ciri-ciri Usaha Mikro. 

1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu 

dapat berganti. 

2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat 

berpindah tempat. 

3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun 

dan tidak memisahkan keuangan keluarga. 

4) Sumber daya manusianya (SDM) belum memiliki jiwa wirausaha 

yang memadahi. 

5) Tingkat pendidikan relative sangat rendah. 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak 

perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasasi atau menjadi 

bagihan, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

                                                           
 

15
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, h.2. 
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undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagihan langsung maupaun tidak 

langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

tersebut.16 

Di dalam undang-undang tersebut kriteria yang digunakan untuk 

mendefinisikan UMKM Sseperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah 

nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria tersebut: 

a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki asset paling banyak Rp. 

50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil 

penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta. 

b. Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan 

yang paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta 

hingga maksimum Rp. 2.500.000.00.  

c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih 

lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 100 milyar hasil 

                                                           
 

16
 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta: LP3ES, 2012) 

h.17. 
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penjualan tahunan diatas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp. 50 

milyar.17 

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah 

lembaga pemerintahan seperti Depertemen Perindustrian dan Badan Pusat 

Statistik (BPS), selema ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai 

ukuran untuk membedakan sekala usaha antara usaha mikro, usaha kecil 

usaha menengah dan usaha besar misalnya menurut badan pusat statistic 

(BPS), usaha mikro adalah unt usaha dengan jumlah pekerja tetap 4 orang, 

usaha kecil antara 5-19 pekerja, dan usaha menengah dari 20-99 orang. 

Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja diatas 99 orang masuk 

dlam kategori usaha besar. 

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam 

kegiatan ekonomi di Indonesia. Masadepan pembangunan terletak pada 

kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. 

Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah ada GDP di Indonesia tahun 

1999 sekitar 60% dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil 

dan mikro, serta 18% merupakan usaha mikro mnengah. 

 

2. Klasifikasi Usaha Mikro 

Dalam perspektif perkembangnya usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumnalah paling 

besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan berbagai acam goncangan 

                                                           
 

17
Uundang-Undang  Nomor Tahun 2008 Tentang UMKM, bab IV pasal  6 
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krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan usaha 

kelompok usaha kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. 

Berikut ini adalah klarifikasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM): 

a. Livelihood activites, merupakan usaha mikro kecil dan menenga 

(UMKM) yang digunakan sebagai kesempatana kerja untuk mencari 

nafkah, uang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya 

pedagang kaki lima. 

b. Micro Enterprise, merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) 

yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat 

kewirausahaan. 

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan usaha kecil mikro kecil dan 

menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan 

mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

d. Fast Moving Enerprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan 

melakukan transformasi menjadi usaha besar.18 

 

3. Karakterristik Usaha Mikro 

Uaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk 

dikembangkankarena pasar yang luas, bahan baku yang mudah di dapat 

serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel yang 

mendukung usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal 

                                                           
 

18
 Ade Resalawati, “ Pengaruh Perkembangan usaha kecil menengah terhadap partum 

buhan ekonomi pada sector UKM Indonesia”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2011), hlm. 31 



26 
 

seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha 

harus diikuti dengan pengelolaan managemen yang baik, perencanaan 

yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan 

akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola produksi yang 

efisien dan efektif, serta melakukan trobosan dan inovasi yang menjadikan 

pembeda dari pesaing merupakan langkang menuju keberhasilan dalam 

mengelola usaha tersebut. 

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sector 

usaha memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. System pembukuan yang relative administrasi pembukuan yang 

sederhana dan cenderung tidak mengikuti administrasi pembukuan 

standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit 

untuk menilai usaha kerjanya. 

b. Margin usaha cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat 

tinggi. 

c. Modal terbatas. 

d. Pengalaman menerjal dalam mengelola perusahaan masih sangat 

terbatas 

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan  untuk 

mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. 

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat 

terbatas. 
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g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat 

keterbatasan dalam system administrasinya. Untuk mendapatkan dana 

di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikutu system 

administrasi standar dan harus transparan.19 

 

4. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro 

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan 

andalan yang menjadi basis pengembnagan pada masa yang akan 

datang adalah: 

a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan 

tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap 

sampai dengan 50% tenaga. 

b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah 

selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya 

wirausaha baru. 

c. Memiliki segmen usha pasar yang unik, melaksanakan menegemen 

sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. 

d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagihan 

besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar 

atau industri yang lainya. 

e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaaan 

yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan 

                                                           
 

19
 Ibid, h. 33. 
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bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan 

mampu untuk mengembangkan sector lain yang terkait. 

Kelemahan, yang sering juga menjadi sector penghambat dan 

permasalahan dari usaha mikro terdiri dari dua factor: 

1. Factor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu 

diantaranya: 

a. Masih terbatasnya sumber daya manusia. 

b. Kendala pemasaran produk sebagihan besar pengusaha 

industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi 

sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam 

mengakseskanya, khususnya dlam informasi pasar dan 

jaringan pasar, sehingga sebagihan besar hanya berfungsi 

sebgai tukang saja. 

c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayaai mutu 

produk industri kecil. 

d. Kendala permodalan usaha sebagihan besar industri kecil 

memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif 

kecil.
20

 

2. Factor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak 

pengembang dan Pembina UMKM. Misalnya solusi yang 

diberikan tidak epat sasaran tidak adanya monitoring dan 

program yang tumpang tindih. 

                                                           
20

 Ismayanti, Pengantar Pariwisata, (Jakarta: PT Grafindo, 2010), h. 4. 



29 
 

Dari kedua factor tersebut muncullah kesenjangan diantara 

factor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN 

dan lembaga pendamping lainya sudah siap dengan pemberian 

kredit, tapi UMKM mana yang diberi, Karen berbagai 

ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Diisi lain UMKM 

juga mengalami kesulitan mencari dan pentukan lembaga mana 

yang dapat membangu dengan keterbatasan yang mereka miliki 

dan kondisi ini ternyata msih berlangsung meskipun berbagai 

usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku 

UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 

tahun. 

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga 

atau institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak 

berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu 

perbankan, BUMN departemen, LSM, perusahaan swasta. 

Disisi lain dengan keterbatasanya UMKM menjdi penompang 

perekonomian.21 

 

5. Faktor Penghambat UMKM 

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara 

sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan 

tersebut bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah lain atau antara 
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 Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta : PT. Dwi 

Chandra Wacana 2010), h. 67 
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pedesaan dengan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama 

perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan 

yang umum untuk semua UMKM di negara manapun juga, khususnya di 

dalam negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan umum tersebut 

adalah keterbatasan modal kerja kesulitan-kesulitan dalam pemasaran dan 

lainnya.22 Berikut ini adalah masalah umum UMKM yang biasanya terjadi 

di Indonesia: 

a. Rendahnya Kualitas SDM 

Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang 

memadai untuk mengembangkan usahanya.kurangnya pendidikan ini 

membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar, 

sehingga tidak dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi atau yang menentukan jumlah usaha pada masa yang 

akan datang. 23 

Karena sebagian besar UMKM di Indonesia memiliki kualitas 

SDM yang rendah. Mereka sering membuat UMKM dengan 

sendirinya, tanpa didasari oleh pelatihan dan pendidikan yang 

memadai. Tak jarang bahwa UMKM sektor informal seperti pedagang 

kaki lima, warteg-warteg, dan lain sebagainya, lahir dan 

terbentukkarena SDM-nya tidak tahu lagi harus dikerjakan untuk 

mempertahankan hidupnya. 
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Akibatnya, usaha-usaha informal UMKM tersebut menjadi 

dikerjakan seadanya tanpa manajemen dan keterampilan yang 

memadai. Bagi mereka, kalau sudah ada hasilnya, meskipun „tak 

seberapa‟ namun sering dianggap untung. 

b. Lemahnya manajemen 

Kebanyakan dari pedagang kecil terdiri dari para pemilik beserta 

istri dan keluarganya. Sering kali terjadi penyalahgunaan 

kekuasaannya untuk hal-hal di luar kegiatan usaha yang dapat 

menyebabkan mundurnya perusahaan bahkan mengalami 

kebangkrutan. Dan dalam segi keuangan, pada umumnya pedagang 

kecil juga tidak mempunyai administrasi atau pembukuan yang baik 

yang dapat memberikan gambaran tentang perusahaan setiap 

saatKeadaan keuangan hanya dapat diingat oleh pemilik, sehingga 

perusahaan menyebabkan tidak mengetahui kondisinya, apakah dalam 

keadaan hutang atau rugi, maju atau mundur, sehingga keuangan 

rumah tangga bercampur dengan keuangan perusahaan.24 

c. Lemahnya pemasaran dan networking 

Jaringan kerja atau networking sekarang ini menjadi kunci sukses 

dalam berbagai jenis usaha. Orang yang menilai networking luas juga 

mudah dalam berbagai urusan. Oleh karena UMKM umumnya berdiri 

sendiri dan kurang terencana, networking pun menjadi lemah dan 
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sempit. Ini menyebabkan pemasaran hanya sedikit dan tidak dapat 

mengembangkan jaringan pemasarannya dalam waktu yang cepat. 25 

d. Lemahnya daya saing 

Tidak semua produk UMKM berkualitas rendah. Namun adanya 

berbagai faktor yang masih belum diurus dengan baik, menyebabkan 

produk UMKM sering dipandang sebelah mata, terlebih lagi bila 

kemasannya kurang baik, dari tampilan yang kurang menarik, 

membuat konsumen menjadi enggan menengok. Padahal bisa saja 

sebenarnya kualitas yang sangat bagus. Inilah yang membuat produk-

produk UMKM lemah daya saingnya. 26 

 

6. Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Bagaimana telah dijelaskan bahwa UMKM memerankan peran 

penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara 

sedang berkembang maupun di negara maju. Di negara maju eksistensi 

UKM sangat penting, karena kelompok usaha ini menyerap paling banyak 

tenaga kerja. Di Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga berperan penting 

khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi 

kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 

serta pembangunan ekonomidesa.27 
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Walaupun demikian, banyak tantangan yang dihadapi oleh Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah  (UMKM)   dalam   mempertahankan  

eksistensinya.   Tantangan  utamayangdihadapi oleh Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang bermutu dan berdaya 

saing tinggi. Setiap perusahaan, termasuk Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang bermutu tdak hanya menghasilkan kinerja yang 

baik atau keuntungan (profit) yang besar tetapi juga dampak dari 

keberadaannya/kegiatannya harus positif terhadap lingkungan alam 

dansosial/masyarakat. 

Yang dimaksud dengan mutu adalah suatu tingkatan tertentu yang 

ditetapkan sesuai dengan karakteristiknya. Jadi istilah bermutu adalah 

mulai dari produknya bermutu, cara kerja bermutu, proses produksi 

bermutu dan lainnya. Namun, prosuk bermutu tidak selalu identik dengan 

mahal dari produk tersebut. Dan perusahaan yang bermutu tidak selau 

harus sebuah perusahaan besar dan modern, bisa juga berlaku pada usaha 

tradisional atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).28 

Seperti di negara sedang berkembang (NSB) lainnya, daya saing 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia relatif rendah, dan 

ini bisa menjelaskan kenapa intensitas ekspor Usaha Mikro Kecil dan 

Mennegah (UMKM) Indonesia relatif rendah. Bahkan, di pasar domestik 

juga banyak produk buatan kelompok ushaa tersebut tidak mampu 
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bersaing dengan barang-barang impor,meskipun dengan harga yang relatif 

jauh lebih rendah. Beberapa alasannya sebagai berikut :29 

a. Kualitas barang-barang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

lebih rendah daripada barang-barang impor atau buatan usaha besar 

karena banyak hal, termasuk rendahnya teknologi yang digunakan 

oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan buruknya 

kualitas sumber daya manusianya (SDM), termasuk dalam manajemen 

danpemasaran. 

b. Tingkat efisiensi dalam proses produksi yang rendah yang 

tercerminkan oleh biaya produksi per satu unit output yang 

relatiftinggi. 

c. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro di Indonesia, termasuk regulasi 

perdagangan-perdagangan, tanpa disengaja lebih menguntungkan 

barang-barang impor dari pada Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM), yang pada gilirannya mengurangi stimulasi bagi UMKM 

untuk meningkatkann kualitas produknya sehingga mengurangi 

dayasaingnya. 
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7. Meningkatkan kualitas dan Pemasaraan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) 

a. Meningkatkan kualitas 

 Pada dasarnya strategi merupakan pola atau rencana yang 

mengintregasi tujuan-tujuan pokok sesuatu organisasi, 

kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam 

suatu keseluruhan.30 

 Strategi yang digunakan dalam meningkatkan kualitas 

produk UMKM di kabupaten Trenggalek yaitu melului satu atap 

yang mampu memberikan pendampingan, pelatihan serta solusi 

atas permasalahan yang mereka hadapi. Adapun layanan 

tersebut ada 5 bidang adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Kelembagaan: Hal ini sesuai dengan layanan bidang 

kelembagaan yang ada di dinas koperasi dan perdagangan 

di Trengaalek yang meliputi pembentukan dan pemantapan 

kelembagaan Koperasi dan UMKM, fasilitas, pendaftaran 

dan perijinan UMKM.31 

2. Bidang Sumber Daya Manusia: Hal ini sesuai dengan 

layanan Sumber Daya Manusia meliputi pendidikan, 
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pelatihan, pendampingan untuk pengembangan bagi para 

pelaku UMKM.32 

3. Bidang produksi: Sebelum produk dihasilkan, produsen 

mungkin pertama kali akan memikirkan, akankah ada orang 

yang tertarik membelinya, lalu produk di rancang ulang atau 

diganti sesuai dengan apa yang telah dipelajari mengenai 

pembeli yang potensial. Ketika produk siap dipasarkan, 

produsen harus memutuskan berapa harga yang bisa 

diterima baik oleh pembeli maupun produsen.33 

4. Bidang Pembiayaan: pembiayaan merupakan salah satu 

upaya untuk mengmbangkan akses permodalan bagi para 

pelaku UMKM.34 

5. Bidang Pemasaran: Pemasaran merupakan salah satu 

kegiatan dalam perekonomian dan membantu 

dalammenciptakan nilai ekonomi. Sesangkan nialai 

ekonomi sendiri akan menentukan harga barang dan jasa 

bagi individu-individu.35 

b. Pemasaran 

 Setiap pemasarn tentunya memiliki tujuan untuk selalu 

memuaskan konsumen dari penggunaan produk. 
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Mengindentifikasi atribut produk dan dukungan pelyanan yang 

dianggap penting oleh para pembeli pada saat mereka membeli 

dan menggunakan produk tersebut merupakan tujuan 

manajemen. Beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem pengiriman 

Memindahkan produk dari produsen ke konsumen 

dalam bisnis biasanya meliputi saluran distribusi dari para 

pemasok, pabrik, dan para perantara. Untk memuaskan para 

konsumen dimana semua anggota mengertidan menanggapi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Performa Produk UKM 

Keunggulan suatu produk yang dihasilkan sangatlah 

penting dijaga dalam mempengarugi kepuasasan konsumen 

3. Hubungan harga 

Pembeli menginginkan nilai yang ditawarkan merek sesuai 

dengan harga yang diberikan, oleh karena itu terdapat 

hubungan yang menguntungkan antara harga dan nilai. 

4. Persaingan 

Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga 

mempengaruhi kepuasan konsumen dan merupakan 

peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing.36 
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8. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) 

a. Cara mudah pemberdayaan UMKM 

Cara mudah untuk memajukan UMKM dapat dilakukan dengan 

pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi pilihan strategis untuk 

meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini 

dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun. 

1) Keberpihakan 

Kecenderungan pemerintah dan pihak terkait untuk 

memberikan dorongan pada kemajuan UMKM. Peningkatan 

program atau kegiatan yang mendorong pertumbuhan yang 

berpihak pada rakyat miskin, yaitu melalui perluasan jangkauan 

dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM), dan 

peningkatan kemampuan pengusaha mikro dalam manajemen 

usaha dan teknis produksi. Selain itu juga perlu adanya semangay 

dan penyebarluasan jiwa kewirausahaan dan pengembangan 

sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama UMKM yang 

berbasis IPTEK.
 37
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2) Pemberdayaan 

Proses pembangunan UMKM dimana pemilik dan pelaku 

UMKM berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 

memperbaiki situasi dan kondisinya. Pemberdayaan UMKM 

dapat terjadi bila pemilik dan pelakunya berpartisipasi secara 

aktif.
 38

 

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan 

dan kesenjangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah 

penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan 

usaha ekonomi produktif berskala mikro atau informal, terutama 

dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal dan kantong-

kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut 

dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan 

keterampilan pengeiolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga 

keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kapasitas dan 

perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih 

mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. 

3) Perlindungan 

Perlu dibuat aturan khusus tentang perlindungan UMKM 

setidaknya di pasar dalam negeri, umumnya UMKM kalah 

standar produk secara global, modal kurang, SDM rendah, 
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pemain asing menguasai pasaran lokal dengan harga lebih murah 

dan kemasan lebih menarik.
 39

 

Upaya peningkatan produktifitas, mutu dan daya saing 

produk UKM juga ditempuh melalui fasilitas merek dan desain 

industri dan sertifikasi desain. Melalui fasilitas semacam itu, 

produk UKM menjadi lebih terjamin pemasarannya. 

4) Kemitraan 

 Kemitraan atau patnership adalah kerja sama UMKM 

dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi 

nasional/internasional dan berbagai lembaga swadaya masyarakat 

untuk membangun dan mengembangkan UMKM dari tingkat 

desa hingga nasional. Kegiatan penumbuhan usaha baru juga 

didukung oleh penyediaan insentif melalui program kemitraan 

BUMN dengan usaha kecil dengan memanfaatkan dana yang 

bersumber dari penyisihan laba BUMN bagian pemerintah.
 40

 

5) Subsidi 

Dalam beberapa kasus, subsidi (bentuk bantuan keuangan 

yang dibayarkan kepada UMKM tetap dianggap perlu. 

Pengembangan ke depan akan difokuskan pada pengembangan 

sentra mejadi sentra unggulan. Untuk mendorong peningkatan 

produktivitas dan mutu UKM, bantuan penguatan dalam bentuk 
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teknologi tepat guna (TTG). Bantuan teknologi itu diharapkan 

dapat meningkatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan 

mutu dan daya saing produk UMKM.
 41

 

6) Inovasi 

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 

UMKM dilaksanakan melalui langkah peningkatan kualitas 

kewirausahaan, baik wirausaha yang sudah ada maupun calon 

wirausaha baru. Dengan cara: a). Mengembangkan keunggulan 

dan ciri khas, b). Meningkatkan kompetensi dan menekan harga.
42

 

7) Subsidi bukan harga 

Subsidi bukan harga adalah bantuan yang diberikan kepada 

UMKM diluar bantuan keuangan; bisa pelatihan, pengurusan izin, 

akses informasi, akses pameran, dan lainnya. Selanjunya, untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam 

kegiatan usaha ekonomi, khususnya usaha skala mikro pada 

sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro 

sebagai berikut: (1) pengembangan usaha mikro, termasuk yang 

tradisional; (2) penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan 

kualitas layanan lembaga keuangan mikro; (3) penyediaan insentif 

dan pembinaan usaha mikro; serta (4) peningkatan kualitas 

lembaga keuangan untuk berkembang secara sehat sesuai jati 
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dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro 

dan kecil.
 43

 

8) Pasar global: pasar bebas tidak terkendali 

Semakin tidak terkendali pasar, semakin besar beban UMKM 

untuk bertahan. Pengendaliannya bisa dengan aturan pemerintah 

dan yang utama meningkatkan kualitas serta daya saing UMKM. 

Selain itu, UMKM jugamenghadapi tantangan terutama yang 

ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi 

dan liberalisasi perdagangan bersamaan denga cepatnya tingkat 

kemajuan teknologi.
 44

 

Dengan berbagai hal kondisi UMKM dan solusi serta 

pemberdayaan yang bisa dilakukan, diharapkan UMKM menjadi 

usaha yang mandiri, berorientasi keuntungan, dikelola secara 

profesional, sehingga siap untuk tumbuhn dan berkembang serta 

mampu meningkatkan daya saing ditingkat global. Dengan demikian, 

produktivitas bisa meningkat sehingga nantinya akan meningkatkan 

pendapatan. Pendapatan yang  meingkat secara tidak langsung akan 

meningkatkan kesejateraan dan kemakmuran, baik ditingkat individu, 

keluarga, komunitas, maupun pada tataran bangsa dan negara. 
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b. Cara Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC 

Menurut Gunawan Sumodiningrat dalam Bukunya Menuju 

Ekonomi Berdikari, Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan 

konsep OPOP-OVOP-OVOC dengan memberikan kesempatan 

berusaha yang seluas-luasnya serta memperluas aksesnya kepada 

sumber daya produktif. Dengan demikian, UMKM mampu 

memanfaatkan kesempatan usaha  dan  potensi sumber  daya local 

yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas usaha dan 

mengambangkan ragam produkkeunggulannya. 45 

1) OPOP (One Person One Product) 

Prinsip OPOP harus digunakan dalam pembangunan ekonomi 

karena semestinya yang dibangun adalah manusianya terlebih 

dahulu sebelum membangun sarana dan prasarana lainnya.Konsep 

OPOP ini menggambarkan seseorang yang bisa mandiri karena 

usahanya sendiri. Kalau seseorang mengerjakan usaha tanpa 

bantuan orang lain baik modal maupun kemampuan, maka ini 

dapat disebut orang yang mandiri. Dengan memberdayakan 

individu, setiap orang harus bekerja (memiliki produk) dan 

menghasilkan, sehingga bisa mendapatkan penghasilan 

(keuntungan) dan menabung (OPOP). 
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2) OVOP (One Village One Producy) 

OVOP sebenarnya kumpulan orang-orang yang memiliki 

usaha- usaha yang kurang lebih sama untuk membangun dan 

bekerja sama dalam satu komunitas, dimana ini merupakan unit 

terkecil pemerintahan di Indonesia, yaitu desa yang memiliki satu 

produk unggulan yang diproduksi dan digunakan untuk 

menghidupi warganya, baik untuk menghidupi dirinya sendiri 

maupun keluarganya, termasuk komunitas-komunitas yang 

tergabung di dalam OVOP tersebut. Penyebutan satu desa satu 

produk karena di Indonesia merupakan unit pemerintahan terkecil. 

3) OVOC (One Village One Corporation) 

Ketika satu desa memiliki produk unggulan yang biasa 

disebut OVOP, maka usaha akan terus berkembang dan 

permintaan atas produknya pun semakin banyak. Pada saat itulah, 

usaha dalam OVOP tersebut memerlukan satu kepastian hukum 

dan kepastian untuk berusaha lebih luas. Maka yang diperlukan 

adalah OVOC yang berbadan hukum usaha. 

Badan hukum usaha dari OVOC ada dua, yaitu koperasi dan 

perseroan terbatas. Apabila perusahaan yang didirikan dimiliki 

oleh komunitas, maka bentuknya adalah koperasi yang 

profesional, berbuat dan bertindak serta bekerja seperti perseroan 

terbatas yang mengutamakan keuntungan dan pengembangan 

usaha. Sementara itu, bila perusahaan yang didirikan dimiliki oleh 
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perseorangan, maka bentuknya perseroan terbatas, tapi 

mengutamakan kebersamaan, gotong royong, kerja sosial, 

kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. 

c. Pengembangan OPOP-OVOP- OVOC Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Individu, Komunitas, Bangsa, dan Negara 

Konsep OPOP-OVOP-OVOC tersebut menekankan pentingnya 

pemberdayaan individu, sehingga setiap orang memiliki satu produk 

(OPOP) yang bisa untuk bekerja dan berusaha sehingga mendapatkan 

keuntungan, bisa untuk mempertahankan hidup dan menabung.
 46

 

Dari hal sederhana itulah, kemudian dikembangkan dalam 

konteks yang lebih luas dalam wilayah pemerintahan terkecil, yaitu 

desa. Denga mengacu pada satu desa memilikin satu produk yang 

dijadikan unggulan. Dan dengan produk itulah yang diusahakan agar 

mampu menghidupi warga yang terlibat dalam usaha. 

Dari kesejahteraan individu dapat ditingkatkan pada kesejahteraan 

keluarga. dari kesejahteraan keluarga akan meningkatkan 

kesejahteraan komunitas. Dan dari kesejahteraan komunitas akan 

meningkatkan kesejahteraan desa, yang terus berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan warga di kecamatan, kabupaten, provinsi 

dan negara. 

Dengan keseluruhan apa yang diungkapkan tersebut, dapat ditarik 

benang merah bahwa setiap UMKM yang ada di Indonesia harus 
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diberdayakan secara maksimal. Pemberdayaan itu pada akhirnya akan 

meningkatkan daya saing yang meningkatkan ekonomi rakyat. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, 

dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan 

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya 

saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
47

 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 

usaha dalam bidang: 

a. Produksi dan pengolahan 

b. Pemasaran 

c. Sumber Daya Manusia 

d. Desain dan Teknologi 

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan dunia usaha serta 

masyarakat dalam berperan serta aktif untuk melakukan proses 

pengembangan tersebut. 

Sedangkan pada rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM 

Republik Indonesia, strategi yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam 
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upaya pengembangan UMKM adalah dengan membentuk 3 strategi 

kebijakan, yaitu:
48

 

a. Strategi Perkuatan, yakni strategi yang bertujuan untuk memperkuat 

jalannya usaha sektor UMKM agar keberadaannya dapat selalu eksis 

dan bertahan ditengah perkembangan zaman. 

b. Strategi Perberdayaan, yakni strategi untuk melakukan usaha-usaha 

dalam rangka untuk memberdayakan segala sumber daya yang 

mendukung keeksistensian sektor UMKM. 

c. Strategi Perlindungan, yakni strategi yang dimaksudkan untuk 

melindungi jalannya usaha UMKM, agar hambatan-hambatan dalam 

perjalanan usahanya dapat diminimalisir. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

 Telah banyak kajian yang membahas tentang pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat baik yang berupa buku, jurnal, maupun skripsi, oleh karena itu 

peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, 

dkk bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan pada 

UKM di Kota Malang yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Malang. Metode yang digunakan adalah penelitian 
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deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal 

dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor 

pendukung dan penghambatnya.
49

 Persamaan penelitian tersebut 

dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah sama-sama melakukan 

memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan 

pendapatan di daerah setempat. Untuk perbedaannya adalah penelitian 

tersebut membahas seluruh UKM yang ada sedangkan penelitian 

sekarang hanya memfokuskan pada satu UKM saja yaitu usaha kripik 

tempe. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh A. Muhammad Farid Said bertujuan 

untuk mendiskripsikan strategi Dinas Koperindag dalam 

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

berfokus pada sektor perdagangan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi pemberdayaan Dinas Koperindag dalam memberdayakan 

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak berjalan optimal, 

hal ini dikarenakan masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang 

menghambat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada 

fase inisial cukup berperan dalam memberikan pelatihan dan 

penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatoris masyarakat dan 
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pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. 

Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih terkendala pada 

penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM.
50

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama meneliti strategi dari dinas daerah setempat dalam pemberdayaan 

dan meninkatkan penghasilan UMKM kripik tempe. Untuk 

perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas strategi dinas 

daerah setempat dalam pemberdayaan UMKM yang difokuskan ke 

sektor perdagangan saja, sedangkan penelitian sekarang membahas 

strategi dinas daerah setempat dalam pemberdayaan UMKM yang 

difokuskan ke sektor yaitu peningkatan pemasarn dan kualitas kripik 

tempe.. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Duwi Kurniawan bertujuan untuk 

menganalisis dan mendiskripsikan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan 

di dusun Waru Rejo, desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten 

Pasuruan serta mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya. 

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil 

penelitian ini bentuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Dusun Waru Rejo yaitu berupa bantuan dari Pemerintah 

melalui kegiatan UMKM di Dusun Waru Rejo. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan peluang dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan 
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pengentasan kemiskinan pada masyarakat.
51

 Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang  dilakukan peneliti sekarang adalah 

sama-sama melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Untuk perbedaannya adalah penelitian tersebut 

melakukan pemberdayaan dalam menanggulangi kemiskinan, 

sedangkan dalam penelitian sekarang melakukan pemberdayaan 

meningkatkan kualitas dan pemasaran produk tempe kripik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ibrahim bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota 

Samarinda yang berada di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu 

Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan peran dinas 

koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah 

di Kota samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari UKM yang ada di Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Jawa 

yang semakin tahun mengalami peningkatan. Peran yang dilakukan 

dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kota Samarinda dalam 

memberdayakan UKM dapat melalui beberapa cara, diantaranya yaitu, 

pertama, peningkatan pengelolaan organisasi dan manajemen dalam 

pemberdayaan Aparatur DKUKM Samarinda yang diberikan kepada 

para pelaku usaha kecil menengah berupa pelatihan teknis yang 
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bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen. 

Kedua, peningkatan akses terhadap sumber modal yang di tempuh 

melalui peran sektor jasa keuangan yaitu pemerintah, swasta dan 

koperasi. Ketiga, peningkatan terhadap akses pasar dikarenakan 

dibidang pemasaran banyak UKM yang tidak mengetahui cara 

memasarkan produk. Selama ini mereka hanya pandai memproduksi 

dalam menghasilkan suatu barang tetapi tidak pandai dalam 

memasarkannya. Namun dalam melakukan pemberdayaan tersebut 

belum dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di Kota Samarinda karena 

luasnya wilayah serta besarnya sentra binaan yang menjadi 

kewenangan Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota 

Samarinda yang tidak sebanding, dalam proses pelaksanaan pembinaan 

yang bersifat internal kurangnya tenaga pembina dan pembimbing.
52

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

yang dilakukan oleh dinas tertentu. Untuk perbedaannya adalah 

penelitian tersebut membahas peranan, sedangkan penelitian sekarang 

membahas strategi. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sepriono bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM 

dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
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dan untuk mengetahui faktor- faktor penghambat pendukung peran 

Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda. Metode yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM 

dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan 

memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang 

kuat, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam 

upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. 

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi 

kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta 

pemasaran produk UKM di Kota Samarinda. Faktor pendukung 

kegiatan pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi dukungan 

fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta dukungan dari asosiasi 

UKM yang berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan 

Dinas Koperasi dan UKM sedangkan faktor penghambat 

keterlambatan anggaran dan minimnya tenaga penyuluh UKM.
53

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti sekarang adalah sama-sama membahas faktor penghambat dan 

faktor pendukung dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang diawasi oleh dinas Komidag. Untuk 
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perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai peranan 

dinas setempat dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM), sedangkan penelitian sekarang membahas 

mengenai strategi dinas. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Robby Firmansyah, dkk bertujuan 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis stategi Pemerintah Kabupaten 

Madiun dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) khususnya di sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan 

Mejayan Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan 

Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun telah melaksanakan 

strategi-strategi dalam pemberdayaan UMKM di Sentra Industri Brem 

Desa Kaliabu Kabupaten Madiun. Strategi- strategi yang pernah 

dilakukan oleh Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, antara lain: 1) 

Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan 

Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi 

pengaturan dan pengendalian.
54 Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang sekarang adalah sama-sama melakukan strategi 

pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas koperasi daerah setempat 
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terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk 

perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus untuk 

memberdayakan sentra, sedangkan penelitian sekarang hanya terfokus 

pada satu UMKM yaitu pengusaha kripik tempe.. 

 

E. Paradigma penelitian 

  Setelah melihat apa yang sudah peneliti sampaikan diatas dapat 

digambarkan bahwa peran dinas koperasi usaha mikro dalam 

meningkatkan kualitas dan pemasaran produk kripik tempe, tidak lepas 

dari fokus penelitian peran dinas koperasi sebagai pemangku kebijakan 

dalam meningkatkan kualitas produk dan pemasaran kripik tempe. Berikut 

paradigma penelitian. 
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Gambar 2.1 
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Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber 

data sekunder seperti jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Trenggalek 

dan kontribusi atau aksi nyata yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Perdagangan dalam memberdayakan usaha binaannya, 

kemudian dilakukan survei lapangan dilakukan dengan menggunakan 

metode wawancara mendalam kemudian dilakukan analisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif, sehingga diperoleh informasi upaya 

dalam memberdayakan usaha tempe kripik di Kelurahan Ngantru 
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kemudian hasil dari penelitian di analisis dan dikaji lebih mendalam lagi. 

Sehingga melalui program ini diharapkan dapat mensejahterakan pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Trenggalek. 


